WaterFinns ry - Toimintasuunnitelma 2022
WaterFinns ry on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesialan
ammattitaitoa matalan tulotason ja siirtymätalouksien maissa. Tärkeä osa toimintaa on siirtää
osaamista järjestön kokeneemmilta jäseniltä uraansa aloitteleville jäsenille vesi- ja kehitysyhteistyösektorilla. Samalla viedään suomalaista vesiosaamista maailmalle. Yhdistys on avoin kaikille
vesialan kehitysyhteistyöhankkeista kiinnostuneille. Projekteissa ovat pääosassa vesi ja veteen
liittyvät asiat, kuten vesihuolto, vesivarat, vesiympäristö, sanitaatio ja hygienia, jätevedet sekä kastelu
ja maatalous.

Kuva: Enni Huotari

Yleistä
WaterFinns ry:n tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät vuodelle 2022 ovat:
●
●
●
●
●

Käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen, Etiopian hanke vuosina 2021-2022
Uusien hankkeiden valmistelu, yhdestä kolmeen (Nepal, Etiopian jatko ja mahdollisesti
Indonesia) hanke-ehdotusta kevään 2022 hankehakuun
Varainhankinnan kehittäminen
Jäsentiedotuksen ja näkyvyyden kehittäminen ja viestintätiimin vahvistaminen
Jäsentoiminnan kehittäminen.

__________________________________________________________________________________

1. Projektitoiminta
WaterFinns ry:n tavoitteena on pitää käynnissä kahta tai kolmea projektia kerrallaan sekä valmistella
tulevia hankkeita. Tällä hetkellä käynnissä on projekti Etiopiassa (2021-2022). Seuraavassa kerrotaan
projektikohtaisesti suunnitellusta toiminnasta vuodelle 2022.

1.1. Käynnissä olevat projektit
Etiopia: RIWASH - Rural Innovative WASH (1/2021 - 12/2022)
●
●
●
●

Projektikoordinaattorit: Anni Juvakoski ja Karoliina Korhonen
Vanhemmat asiantuntijat: Arto Suominen, Hannu Vikman
Yhteistyöjärjestö: Water Action
Arvioitu budjetti vuodelle 2022: 114 000 €

Tammikuussa 2021 alkaneen kahden vuoden pituisen RIWASH-hankkeemme päätavoite on
rehabilitoida kolme vesihuoltojärjestelmää kolmessa kylässä. Kylät sijaitsevat Halaban alueella
Etiopian SNNPR-osavaltiossa. Projektialue kärsii kuivuudesta ja köyhyydestä. Projektimme aktiviteetit
perustuvat Water Safety Planning -lähestymistapaan. RIWASH keskittyy korjaamaan vesijärjestelmien
ongelmia, joihin kuuluvat käyttökatkot, järjestelmien puutteellinen ylläpito ja huolto sekä naisten ja
vammaisten henkilöiden vähäinen osallistaminen järjestelmien hallintaan. Nämä tekijät vaarantavat
yhdenvertaisen oikeuden juomaveteen ja siten terveyteen. Etiopialainen Water Action -järjestö on
projektin toimeenpanija ja WaterFinns toimii valvojana ja neuvonantajana.
Projektin alettua Water Action on ensimmäisenä kerännyt dataa kylien alkutilanteesta ennen kuin
varsinaiset aktiviteetit alkoivat. Tämän jälkeen he ovat muun muassa kouluttaneet sidosryhmiä
kaikilla tasoilla (vesiosuuskunnat, kylien johtohahmot, paikallisviranomaiset, Water Action:in
henkilöstö), mikä on johtanut vesijärjestelmien laadukkaampaan hallintaan. Myös naisten ja
vammaisten henkilöiden pääsy puhtaaseen veteen ja turvalliseen sanitaatioon on parantunut
huomattavasti, samoin kuin näiden ryhmien osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen. Lisäksi
paikallisviranomaisten osallistuminen kylien haasteiden ratkaisemiseen on lisääntynyt merkittävästi.

Kyläläiset ovat osallistuneet vesijärjestelmien parantamiseen myös suojaamalla riskialttiita
vesipisteitä aitoja rakentamalla ja suojaamalla niitä eroosiolta istuttamalla taimia vesipisteiden
lähiympäristöön. Projekti on myös tiedottanut kyläläisiä COVID19-pandemiasta suojautumisessa.
Vuonna 2022 projekti keskittyyy mm. parantamaan vesijärjestelmien monitorointia ja raportointia
käyttökatkojen ja muiden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Ensi vuonna toteutamme myös useita
fyysisiä parannuksia ml. suihkuja, altaita vaatteiden pesuun ja eläinten juomiseen sekä koulujen
sanitaatiotilojen parantamista. Jälkimmäinen on tärkeä myös siksi, että tytöt voisivat jatkaa koulussa
myös kuukautisten alettua. Water Action myös jakaa tietoaan keskeisillä alustoilla ja kehitämme lisää
ehdotelmia kohdealueen kehittämiseen kerätyn tiedon perusteella. Jatkamme myös koulutuksia ja
vesijärjestelmien hallinnan kehittämistä standardisoidumpaan suuntaan, jotta ne pysyvät toimivina
myös projektin päätyttyä.
Olemme myös alkaneet suunnittelemaan RIWASH-projektille kakkosvaihetta vuosille 2023-2025.
Haemme jatkoon rahoitusta ulkoministeriön kevään 2022 hankehaussa. Jatkon tarkoituksena on mm.
varmistaa ykkösvaiheessa saavutettujen tuloksien kestävyys. Tämä sisältää mm. erityisesti naisten,
vammaisten henkilöiden ja kaikista köyhimpien terveyteen sekä elinkeinoon ja voimaannuttamiseen
liittyvän kapasiteetin vahvistamista. Tämän lisäksi tulemme keskittymään nykyisten vesijärjestelmien
laajentamiseen ja uusien vastaavien rakentamiseen sekä tehokkaampaan ympäristöresurssien
hallintaan ja hyödyntämiseen.

1.2. Uusien projektien valmistelu
Vuonna 2022 WaterFinns ry jatkaa hankevalmisteluryhmän yleistä toimintaa, jonka tehtävä on
arvioida saatuja projektiehdotuksia ja kehittää lupaavimpia ehdotuksia tuleviksi projekteiksi
WaterFinns ry:n projektitoiminnan handbookin avulla. Ehdotuksille, jotka hallitus valitsee
jatkokehitykseen ja jotka etenevät pidemmälle suunnitteluvaiheessa, valitaan projektiryhmä. Ryhmä
tekee yhdessä paikallisen yhteistyöjärjestön kanssa tarkemmat suunnitelmat ja hakee projektille
rahoituksen. Seuraava hankehaku on keväällä 2022.
__________________________________________________________________________________

2. Muu toiminta
2.1. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Vuonna 2022 WaterFinns ry jatkaa yhteistyön kehittämistä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
verkostoitumalla sellaisten yhdistysten kanssa, joilla on kiinnostusta tai tarvetta WaterFinns ry:n
vesiosaamiselle hankkeissa ja asiantuntijatehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla.
●

WaterFinns ry on Fingon jäsen ja jäsenyyttä tullaan aktiivisesti hyödyntämään osallistumalla
järjestön järjestämille kursseille, joiden avulla voidaan lisätä projektisuunnittelun ja
-hallinnan osaamista. Fingon tilaisuuksissa verkostoidutaan muihin
kehitysyhteistyötoimijoihin ja lisätään WaterFinns ry:n näkyvyyttä. Näihin tapahtumiin ja
kursseille rohkaistaan osallistumaan muitakin jäseniä aktiivijäsenten lisäksi.

●

●

WaterFinns ry on myös Finnish Water Forumin jäsenyhdistys ja pääsee sitä kautta
tutkimuksen, kaupallisten vesialan toimijoiden ja yhdistysten rajapintaan. WaterFinns ry
pyrkii edistämään yhteistyötä Finnish Water Forumin kanssa vuonna 2022.
WaterFinns ry pyrkii edistämään yhteistyötä Vesiyhdistyksen alaisen Young Water
Professionals verkoston kanssa.

2.2. Varainhankinta
Varainhankintaa ja sen keinoja lisätään projektien omavastuuosuuden ja järjestön yleisten menojen
kattamiseksi. Vuonna 2022 jatketaan jäsentapahtumien järjestämistä, joissa on mahdollisuus myös
lisätä varainhankintaa. Tapahtumissa mainostetaan uutuutena MobilePay -sovellusta, jolloin
lahjoitukset onnistuvat myös sähköisesti. Lisäksi pyritään hyödyntämään rahankeräyslupaa
mahdollisimman kattavasti. Vuonna 2022 on tarkoitus järjestää koronan vuoksi viivästynyt
WaterFinns ry:n 20-vuotisjuhlaseminaari, jossa voidaan tehdä myös varainhankintaa.

2.3. Viestintä ja näkyvyys
WaterFinns ry jatkaa ja kehittää sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessaan. Kesällä 2020
toteutetussa jäsenkyselyssä selvisi, että järjestön jäsenistö oli pääosin tyytyväisiä viestintään, mutta
enemmistö vastanneista koki tarvetta sen lisäämiselle. Viestinnän ja tiedotuksen lisääminen
sosiaalisen median kanavilla koettiin tärkeäksi, samoin kuin järjestön näkyvyyden lisääminen muissa
medioissa, mutta toisaalta myös jäsenistön sisällä esimerkiksi aktiivisemman hankekohtaisen
tiedotuksen kautta. Näkyvyyden lisäämiseksi ehdotettiin yhteistyötä isompien organisaatioiden
kanssa, seminaareihin osallistumista WF:n edustajana, oppilaitosvierailuja sekä aktiivista
some-keskustelua. Vastanneiden kesken tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi koettiin sähköposti ja
Facebook, kun taas Twitteriä ja nettisivuja seurattiin vähemmän. Kotisivuihin oltiin kuitenkin
tyytyväisiä, mutta sivuille toivottiin selkeyttä jäsenasioiden (esim. jäseneksi liittyminen) suhteen.
Internet-sivujen avulla levitetään tietoa yhdistyksestä entistä aktiivisemmin. Viestinnän
kehittämiseksi ja edistämiseksi perustettua viestintätyöryhmän toimintaa jatketaan, ja pyritään
aktivoimaan työryhmään mukaan uusia innokkaita jäseniä. Lisäksi ylläpidetään ja kehitetään
yhdistyksen tiedotusta tapahtumista ja projekteista sähköpostilistan ja Facebookin sekä Instagram- ja
Twitter-sivujen kautta. Lisäksi on tarkoitus kehitellä esimerkiksi erilaisia viestintäkampanjoita (kuten
teemapäiviin liittyvät kampanjat, hankekuulumiset somessa “take-overeiden” muodossa), jolloin
järjestön toiminta kytkeytyy entistä selvemmin ajankohtaisiin aiheisiin ja tulee näkyvämmäksi
laajemmin.
Näkyvyyttä pyritään lisäämään myös Vesiyhdistyksen alaisen Young Water Professionals verkoston
kautta. Lisäksi WaterFinns ry osallistuu vuonna 2022 Maailma kylässä -festivaaleille. Muihin
tapahtumiin, kuten Vesihuoltopäiville, osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Näkyvyyttä on
tarkoitus lisätä myös erilaisten lehtijuttujen muodossa - selvitetään mahdollisuutta kirjoittaa
projektikuulumisia Vesitalouslehteen, Fingon alaisiin lehtiin sekä UM:n Kehitys-lehteen. Otetaan
tavoitteeksi saada yksi julkaisu jossain edellä mainituissa julkaisuissa.
Kehitysyhteistyökentän tilanteeseen sekä valtioneuvoston kehitysyhteistyöhön liittyviin leikkauksiin
liittyvä viestintä ja vaikuttaminen tehdään pääsääntöisesti Fingon kautta.

2.4. Jäsentoiminnan kehittäminen

Jäsenkyselyssä selvisi, että jäsentoiminnan lisäämiselle olisi runsaasti kysyntää. Ohjelman
kehittämiseksi ehdotettiin muun muassa tapahtumien järjestämistä myös pk-seudun ulkopuolella
sekä online-muodossa. Suurin osa vastanneista kertoi kiinnostuneensa osallistumaan tapahtumiin
videon välityksellä. Erityisesti seminaarit sekä koulutukset veteen ja sanitaatioon, kehitysapuun,
innovaatioihin, kaupungistumiseen liittyen koettiin mieluisana toimintana. Haetaan jäsenistöstä
halukkaita aktiiveja mukaan toiminnan järjestämiseen.
Otetaan tavoitteeksi järjestää seuraavat tapahtumat vuoden 2022 aikana:
●
●
●

●
●

Kevätkokous + webinaari (maaliskuu)
○ Kokouksen yhteydessä järjestetään webinaari valitun teeman ympärille
Maailma kylässä (toukokuu)
○ Varainkeruuta ja yhdistyksen tunnettuuden lisäämistä
Talkoot (alkukesä/alkusyksy)
○ Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumana esimerkiksi rantojen kunnostustalkoot
yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa
Vuosijuhlat (kevättalvi)
Syyskokous/vuosikokous (lokakuu)

Nimetään vastuuhenkilöt tapahtumien järjestämiseksi.
__________________________________________________________________________________

3. Budjetti
Tulo- ja menoarvio määräytyy pitkälti hankkeiden mukaan. Ulkoasiainministeriön rahoittamissa
hankkeissa tuen ja oman työn ulkopuolelle jäävä omavastuuosuus on ennen ollut 7,5 % hankkeiden
kokonaisrahoituksesta. Hankkeiden omavastuuosuus ja yrityksen hallinnon kulut katetaan säätiöiltä
ja muilta yhteisöiltä saaduilla tuilla ja varainhankintatoimien tuloksena saatavilla lahjoituksilla.
Ehdotus budjetiksi vuodelle 2022 esitetään liitteessä 1.
__________________________________________________________________________________
Helsingissä, xx. marraskuuta 2022
WaterFinns ry:n hallitus

